
 

 

STF Stockholm Nordost 
Månadsbrev maj 2019 
 
Hej STF-vänner! 
Månadsbrevsredaktören håller på och renoverar hemma så det tog lite tid att leta 
fram inloggningsuppgifter, lösenord, inställningskoder och diverse andra 
obegripliga uppgifter.  
 
Men först: 
Ändring i programmet visning av Guldhuset (Nya kommunhuset) i Täby centrum 
äger rum 13 juni. 
 
Tillsammans räddade vi fjälledena 
I mars lanserade vi vårt upprop för att rädda lederna i fjällen, efter regeringens 
stora neddragning av underhåll och upprustning av fjälleder. Närmare 24 000 
människor skrev på. Och regeringen lyssnade. Budgetposten där ledunderhåll ingår 
ökade med 200 miljoner kronor för hösten 2019. Det är vi glada för. Stort tack till 
dig som skrev under! 
 
Vad gjorde vi i april: 
 
I Elsa Beskows fotspår 13 april. 
STF Stockholm Nordost vandrade i isande kyla i Elsa Beskows 
fotspår med hjälp av Ingrid Dyhlén-Täckman, från statyn på 
Djursholms torg, förbi för den tiden typiska bostadshus, förbi 
Beskows tidiga bostad och arbetsplats vid slottet, förbi Alice 
Tegnérs bostadsområde, förbi Djursholms kapell och vidare mot 
Vasaskolan där vi intog vår medhavda matsäck. Tanterna Grön, 
Brun och Gredelin samt farbror Blå var inte hemma. 
 
 
Aktiviteter i maj  
 
5 maj: Lennart Lenke lyfter på locket till ”Skandalen Bogesund” 
Tillsammans med hembygdsförfattaren Lennart Lenke 
vandrar vi till sex olika torpställen som alla har en 
koppling till ”Skandalen Bogesund” en slinga på cirka 
4-5 kilometer på vägar, stigar och i stiglös terräng i 
skogen. Vi letar fram rester från torp och källargropar 
och Lennart berättar torpens historia och kopplingen 
till ”Lex Bogesund”. Samling vid STF:s 
slottsvandrarhem kl.11.30. Ta med matsäck! 
Samling vid STF Bogesunds slottsvandrarhem kl. 
11.30. Medtag matsäck! Anmälan senast 1 maj till 
Britt Engdahl, britt.engdahl@gmail.com eller 
telefon 0708-741 584. 
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12 maj: Nora runstenar i Danderyd. Runstenar och 
Vikingatid i Nora, Danderyd. 
Söndagen den 12 maj kl 13 utgår vi från Danderyds kyrka och  
får genom Francisca Sieurin-Lönnqvist och Peter Schenling,  
en intressant guidning om Nora Runstenar fram till Kvarnparken  
och Norahällen. Vandringen fortsätter sedan runt Nora Träsk  
med guidning om Vikingatiden och vattenvägarna och avslutas  
vid  Kvarnparken.  Medtag matsäck. 
Samling vid Danderyds kyrka kl. 13.00. Medtag matsäck! 
Anmälan senast 8 maj till Ulla Giertz, ulla.giertz@telia.com 
eller telefon 070-605 30 18 
  
18 maj: Vattentornets dag i Djursholm. 
Vattentornets Dag firas i år lördagen den 18 maj. Öppet 
torn kl 13 -16.  Hur kom vattnet till Villastaden 
Djursholm?                                                                                                      
Kl. 14 ger Monica Frumerie en presentation av 
Vattentornets tillkomst, funktion och historia.             
Plats: Djursholms Vattentorn, Danderydsvägen (i 
backen upp till Slottet, från Auravägen), Djursholm. 
Medtag vattenflaska. 
Medarrangörer: Danderyds Arkivförening och 
Samfundet Djursholms Forntid och Framtid. Anmälan senast den 15 maj till 
Ulla Giertz, ulla.giertz@telia.com eller telefon 070-605 30 18. 
 
Nedan följer en översikt över resten av vårens program från STF Stockholm 
Nordost. 
 För mer information om dessa aktiviteter hänvisas till vår hemsida 
(www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost) och till kommande 
månadsbrev från STF Stockholm Nordost. 
  
1 juni: Vårvandring och vilda växter   
Lördagen den 1 juni vandrar vi ca 6 km på Norra Djurgården  
från Hjorthagen via Husarviken, Stora skuggan och Lappkärret.  
På vägen tittar vi på intressanta och nyttiga växter. Hemfärd med  
buss 50 eller T-bana Universitet.                                                                                                                 
Samling kl.11 vid T-bana Ropsten. Välj utgången mot 
Hjorthagen.  
Ta med matsäck! 
 
13 juni: Visning av Guldhuset (Nya kommunhuset) i 
Täby centrum. 
Den 13 juni kl. 18.00 samlas vi i foajén till kommunhuset i 
Täby, Esplanaden 4 för att få en guidning genom huset i tid 
och rum. Kvällen avslutas med ”fika” och vi njuter utsikten 
från terrassen på ”Guldhuset”. 
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16 juni:  Segla med Viking Plym 
Bli viking för en dag och segla med Viking Plym, Världens 
äldsta vikingaskepp. Med enkla verktyg kunde de gamla 
vikingarna bygga suveräna skepp. Här i svearnas land var inte 
skeppen så stora men avgörande i deras liv, som de seglade 
helt utan sjökort och bara med hjälp av ett primitivt 
”solbräde” som stöd. Vi är ute 4-5 timmar. Ta med matsäck, 
regnkläder och flytväst om du har. Samling kl.9.00 vid  
C-Bryggan i Viggbyholms  båtklubb.  
Deltagantalet är starkt begränsat. 
 
Hela vårprogrammet i pappersfolderform finns på våra normala utlämningsställen, 
bl.a. biblioteken i våra kommuner och programmet finns också utförligare 
beskrivet på vår hemsida som du når på nedanstående adress:  
www.svenskaturistforeningen.se/stfstockholmnordost 
 

Besök gärna vår hemsida! Du får mer information och vi kompletterar med 
ytterligare aktiviteter och eventuella förändringar under 2019. 

- - 
- * * * -  

För frågor, idéer, förslag eller andra synpunkter skriv gärna ett mail till oss  
stfstockholmnordost@stfturist.se 

 
 - * * * -  

 
På vår hemsida kan du också länka dig till STF:s 
andra lokalavdelningar och där ta del av deras 
utbud av aktiviteter. 
Tillsammans hälsar vi dig välkommen att uppleva 
natur- kultur- och friluftsaktiviteter med oss i STF 
under 2019.   
 

Hälsningar från styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


